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Кафедра фундаментальних дисциплін 

 

Назва дисципліни Логіка  

Викладач (-і) Вишневський  Валентин Петрович 

Портфоліо  

викладача (-ів) 

https://maup.net.ua/kafedry/fundamentalnyh-dyscyplin/sklad-

kafedry 
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https://maup.net.ua/kafedry/fundamentalnyh-dyscyplin/profiljujuchi-predmety 

 

Консультації Четверг тижня Б, 2 години, 13.10-14.30, ауд.106 

 

 Коротка анотація до дисципліни. Швидкозмінність наукової і науково-технічної 

інформації і оновлення системи наукових знань зумовлює гостру потребу в якісно новій 

теоретичній і практичній підготовці спеціалістів, здатних до самостійної логічної роботи з 

визначення істинних та хибних мисленевих операцій з метою впровадження у різні галузі 

юриспруденції науково обґрунтованих умовиводів. Курс вивчення навчальної дисципліни 

“Логіка” ставить за мету сприяти формуванню у майбутніх спеціалістів уміння 

застосовувати логічні підходи як важливий засіб і дієвий інструмент аналізу реальних 

проблем в усіх сферах життя сучасної України, а також у юридичному супроводі 

діяльності організацій різних типів і видів. 

 

       Мета: сформувати у майбутніх фахівців знання та уміння логічного мислення й 

культури, надати їм необхідну допомогу в розумінні сутності й змісту складних логічних 

явищ і процесів, що відбуваються у сучасних суспільствах, у виявленні причин і джерел 

їх виникнення, в усвідомленні і пошуку адекватних шляхів їх подолання й вирішення. 

Крім того, надати допомогу у прийнятті й реалізації ефективних управлінських рішень, 

які були б спрямовані на нормальне функціонування й подальший розвиток соціальних 

об’єктів. 

Завдання: вивчення дисципліни є опанування сутності, історії, теорії і методології 

логічної науки, навчання організації логічних опрерацій з матеріалами досліджень, набуття 

навичок логічно обгрунтованої діяльності і поведінки. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми у студентів  повинні сформуватись 

теоретичні та практичні компетентності вміщені в таблицю 1: 

 

 

 

 

 

 

Програмні результати навчання (інтегральні, фахові компетентності): 

Табл.1 

https://maup.net.ua/kafedry/fundamentalnyh-dyscyplin/sklad-kafedry
https://maup.net.ua/kafedry/fundamentalnyh-dyscyplin/sklad-kafedry
https://maup.net.ua/kafedry/fundamentalnyh-dyscyplin/profiljujuchi-predmety
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Компетентність Ступінь 

сформованості 

компетентності 

Оцінювання 

- ІК Знати історію виникнення і розвитку 

логіки; 

 

Частково 

співвідноситься з 

метою курсу.  

Поточне (семінар з 

індивідуальною роботою); 

(виконання завдання 1 

СРС). 

- ЗК 1. Знати класифікацію чуттєвих і 

абстрактних форм мислення 
 

Частково. Разом з 

іншими освітніми 

компонентами 

освітньої програми 

Поточне (семінар з 

індивідуальною роботою)  

- ЗК 5. Здійснювати логічний аналіз 

хибного та істинного в мисленевій 

діяльності 
 

Частково. Разом з 

іншими освітніми 

компонентами 

освітньої програми 

Поточне (семінар з 

індивідуальною роботою)  

- ЗК 6 Знати методи та прийоми логічних 

досліджень 
 

Частково. Разом з 

іншими освітніми 

компонентами 

освітньої програми 

Поточне (семінар з 

індивідуальною роботою)  

- 3К 10. Знати логіку категорій «понять», 

«суджень», умовиводів» 

 

Частково. Разом з 

іншими освітніми 

компонентами 

освітньої програми 

Поточне (семінар з 

індивідуальною роботою) 

(виконання завдання 2 

СРС). 

- ЗК 11. Засвоїти алгоритми логічних 

операцій з судженнями та 

умовиводами 

Частково.  Поточне (семінар з 

індивідуальною роботою) 

(виконання завдання 3 

СРС).  

- ЗК 12. Знати сутність і значення та 

сфери застосування у юридичній 

практиці чотирьох законів логіки та 

емпірику їх використання в професійній 

діяльності 

 

Частково. Разом з 

іншими освітніми 

компонентами 

освітньої програми 

Поточне (семінар з 

індивідуальною роботою)  

3К 13. Знати логічну характеристику та 

правила доведення та спростування в 

логійі 

Повністю. 

Співвідноситься з 

метою курсу.  

Поточне (семінар з 

індивідуальною роботою) 

(виконання завдання 4 

СРС). 

   

ФК1  Вміння самостійно збирати та 

критично опрацьовувати, аналізувати 

та узагальнювати навчальну 

інформацію з різних джерел 

Повністю. 

Співвідноситься з 

метою курсу 

Поточне (семінар з 

груповою формою 

роботи) 

ФК 5  Здатність аналізувати та 

систематизувати одержані результати, 

формулювати аргументовані висновки 

та рекомендації 

Частково. Разом з 

іншими освітніми 

компонентами 

освітньої програми 

Поточне (семінар з 

індивідуальною роботою)  

ФК 10 Навички міжособистісного 

спілкування та роботи в команді у 

процесі професійної діяльності 

Частково. Разом з 

іншими освітніми 

компонентами 

освітньої програми 

Підсумкове оцінювання  

Формат курсу: очний (offline) 
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Тривалість курсу. 90 годин (3 кредити ЄКТС), з них: 52 години аудиторної роботи, 38 

годин самостійної роботи 

Статус дисципліни: обов’язкова 

Пререквізити: Курс «Логіка» безпосередньо пов’язаний із дисциплінами: «Філософія», 

«Соціологія», «Юридична деонтологія». 

Технічне й програмне забезпечення /обладнання – мультимедійний проектор та 

комп'ютер для проведення аудиторних занять, доступ студентів до Інтернету. Авторська 

програма, таблиці, презентації до окремих тем, робоча програма освітньої компоненти, 

методичні вказівки до виконання практичних робіт, тестові завдання, мультимедійне 

обладнання. 

1.  Політика курсу 

Здобувач освітньої програми  (ОП) «Право» першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти» не повинен пропускати лекції та  практичні заняття. Про відсутність на заняттях з 

поважних причин слід заздалегідь повідомляти викладача. 

Перед початком практичних занять здобувач має заздалегідь отримати інформацію 

про план заняття та його завдання. Готуючись до практичної роботи студент повинен 

актуалізувати відповідний теоретичний матеріал (з лекцій, з рекомендованої  навчальної 

та наукової літератури), виконати рекомендовані до цієї практичної роботи завдання. 

 - Заплановано виконання 4-х завдань самостійної роботи студентів завдань у 

встановлений термін.  

- Відпрацювання пропущених занять можливе під час індивідуальних занять та 

консультацій викладача.  

- Дотримання академічної доброчесності (Виявлення ознак академічної 

недоброчесності в письмовій роботі студента - відсутність посилань на використані 

джерела, фабрикування джерел, списування є підставою для її незарахування, незалежно 

від масштабів плагіату). 

- Доповіді на семінарських заняттях, опорні схеми, презентації та мають бути 

авторськими і оригінальними. 

- Уся література, яку студенти не зможуть знайти самостійно, буде надана 

викладачем виключно в освітніх цілях без права її передачі третім особам. Студенти 

заохочуються до використання також й іншої літератури та джерел, яких немає серед 

рекомендованих. 

Здавати та захищати практичні та самостійні роботи здобувачі ОП мають у 

визначені викладачем терміни або за загальною домовленістю. За невчасне оформлення  

звітів і самостійних робіт викладач знижує заплановані на них бали. 

Студент обов’язково має бути присутнім на семестровому контролі. При виконання 

завдань будь-яких контролів здобувач і викладач мають дотримуватись норм академічної 

доброчесності. Якщо ці норми порушуються, викладач має право знизити бали за 

виконання певних завдань. 

Успішним є навчання, якщо накопичувальний бал здобувача ОП не нижче 60, у 

іншому випадку він може бути покараним відповідно до «Положення про організацію 

освітнього процесу у ПрАТ «ВНЗ «МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ 

ПЕРСОНАЛОМ»» ( від 28.12.2019): (https://drive.google.com/file/d/1ENRncPY-

dU2qLke7awVKn1OdfG88Hg8D/view).  

 

Зміст дисципліни: Курс складається з двох змістових модулів. Кожен модуль, у свою 

чергу, складається з лекційної та семінарської/практичної частин: 

- Змістовий модуль 1: Логіка як наука  (лекційні: теми 1-4, семінарські: теми 1-

4); 
- Змістовий модуль 2: Оперування судженнями  й умовиводами в основних 

законах логіки. (лекційні: теми 5-8, семінарські: теми 5-8); 

Форми і методи навчання.  

https://drive.google.com/file/d/1ENRncPY-dU2qLke7awVKn1OdfG88Hg8D/view
https://drive.google.com/file/d/1ENRncPY-dU2qLke7awVKn1OdfG88Hg8D/view
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Основними видами навчальних аудиторних занять є лекції, семінарські заняття, 

консультації.  

При викладанні лекційного матеріалу передбачено поєднання таких форм і 

методів навчання, як моно-лекція, лекції-дискусії, лекції-аналіз прикладів логічних 

понять, суджень, умовиводів.  

Моно-лекція - організаційна форма з пріоритетним використанням словесних 

методів передачі інформації від викладача здобувачам освіти, та іх супроводу 

ілюстраційно-демонстраційними прийомами. 

Лекція-дискусія – організаційна форма з використанням методів групового 

обговорення проблеми з метою з'ясування істини шляхом зіставлення різних думок, 

спосіб організації спільної діяльності з метою інтенсифікації процесу ухвалення рішення в 

групі. 

Лекція-аналіз конкретної ситуації організаційна форма з використанням методів 

спрямованих на обговорення конкретних прикладів викладач виносить мікроситуації із 

застосування певних законів логіки на практиці, які демонструються аудиторії усно або у 

вигляді відео-запису тощо). Викладач активізує діалог за допомогою спеціально 

спрямованих запитань, підказок, зіставленням різних поглядів, а іноді й їх зіткненням для 

визначення істинних і хибних висновків.  

Семінарські/практичні заняття присвячуються розгляду теоретичних засад 

конкретних ситуацій, в індивідуальній роботі або роботі в командах (малих групах) з 

презентацією результатів (у тому числі із застосуванням рольових ігор з обов’язковою 

демонстрацією набутих навичок аналізу конкретних прикладів правильних та помилкових 

логічних операцій). 

Самостійна робота студентів організовується шляхом виконання 4-х 

індивідуальних завдань, шляхом опрацювання вдома інформації літературних джерел,  

мережі Інтернет (див. рекомендовану літературу), виконуються письмові завдання з 

опорними схемами і презентаціями, підготовленими індивідуально, моделюються логічно 

обґрунтовані моделі мислення у конкретних професійних ситуаціях. Робочою програмою 

курсу передбачено такі завдання СРС:  

- Історія розвитку логіки як науки (10 варіантів); 

- Логічна характеристика понять та операцій з поняттями (5 варіантів); 

- Логічна характеристика суджень та операцій з судженнями (6 варіантів);  
- Характеристика доведень та спростувань в логіці (4 варіанти).  

Оцінювання знань здійснюється відповідно до «Положення про оцінювання 

навчальних досягнень здобувачів вищої освіти у ПрАТ «ВНЗ «МАУП»  

Система оцінювання навчальних досягнень  

 

Вид діяльності студента 
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Відвідування лекцій  1 7 7 6 6 

Робота на семінарському занятті 5 6 30 7 35 

Виконання завдань для самостійної роботи 7 2 14 2 14 

Виконання модульної роботи 25 1 25 1 25 

Разом - 76 80 

Максимальна кількість балів                                                                        156 
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156:100=2. Студент набрав Х балів; Розрахунок: Х:1,56 = загальна кількість балів. 

 

 

 

 

Завдання для самостійної роботи та критерії її оцінювання.  

Самостійна робота включає дослідження електронних джерел, пошук друкованих 

публікацій (наукові праці, статті у періодичних виданнях, документи, офіційні звіти, 

статистичні матеріали, законодавчі та інші нормативно-правові акти за дисципліною). 

Критерії оцінювання: 

- Правильність змісту та відповідність темі  – 3 бали; 

- Повнота розкриття теми – 1 бал; 

- Наявність прикладів та опорних схем -1 бал; 

- Наявність списку використаних джерел та  відповідності посилань-1 бал; 

- Своєчасність представлення звіту -1 бал; 

Максимальна кількість балів за самостійну роботу – 7 балів. 

 

Форми проведення поточного, рубіжного (модульного) контролю та критерії 

оцінювання. 
Поточний контроль відбувається впродовж вивчення дисципліни на семінарських 

заняттях у формі: семінарів-круглих столів та семінарів з індивідуальною роботою. Під 

час поточного контролю оцінюються такі компоненти та критерії:  
Критерії оцінювання: 
- Правильність і повнота відповіді – 2 бали;  

- Достатність аналізу конкретних прикладів, джерел літератури, підходів до 

вивчення проблеми (питання) – 2 балів;  

- Вільне володіння інформацією, відповіді на додаткові запитання – 1 бали. 

Максимальна кількість балів - 5 балів. 
 

Рубіжний (модульний) контроль відбувається в кінці вивчення блоків змістових 

модулів і здійснюється у вигляді виконання батареї тестових за тематикою самостійного 

матеріалу відповідного змістового модуля (25 тестів). Під час рубіжного (модульного) 

контролю кожен тест оцінюється у 1 бал.  

Максимальна кількість балів - 25 балів. 

 

Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання:  

Іспит. Студенти відповідають на 2 усних запитання та виконують 1 ситуаційне 

завдань з конкретними логічними операціями (див. Робоча навчальна програма 

дисципліни).  

Орієнтовний перелік питань для семестрового комплексного контролю (див.: 

Робоча навчальна програма дисципліни, п.п. 7.4). 

Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по завершенню курсу. 

Шкала відповідності оцінок 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового проекту 

(роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
82-89 В 

добре  
75-81 С 

68-74 D 
задовільно  

60-67 Е  

35-59 
FX 

незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з можливістю 

повторного складання 
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F 
незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 

 

Рекомендовані джерела (література): 

Основна (базова):   

1. Арутюнов В.Х., Кирик Д.П., Мішин В.М. Логіка: Навч. посіб. для економістів. Київ, 

2000. 

2. Бандурка О.М., Тягло О.В. Курс логіки: Підручник. Київ, 2002. 

3. Богдановський І.В. Логіка: Опорний конспект лекцій. Київ: ДП «Вид. дім «Персонал», 

2012. 168 с.  

4. Демидов І.В. Логіка: Учеб. пособие для юрид. вузов. М.., 2000. 

5. Жеребкін В.Є. Логіка: Підруч. для юрид. ф-тів вузів. 3-тє вид.  Київ.2001. 

Додаткова 

1. Жоль К.К. Вступ до сучасної логіки. К.,2002. 

2. Жоль К.К. Методы научного познания и логика для юристов. Київ. 2001. 

Інформаційні ресурси в Інтернеті 

1. http://ekonomchnij-analz/faktornij-analz.html  

2. http://inpos.com.ua/145  

3. http://kisilmv.if.ua/study/student-research-work.htm  

4. http://lib.mdpu.org.ua/e-book/matstatistika/lection1_1.html 

5. http://osvita.ua/vnz/reports/sociology/12308  

6. http://readbookz.com/book/195/7421.html  

7. http://ser-pavlion.narod.ru/K2/Statistika/stat3.htm  

8. http://www.info-library.com.ua/books-text-8409.html  

9. http://www.ippo.org.ua 

 

 

http://ekonomchnij-analz/faktornij-analz.html
http://inpos.com.ua/145
http://kisilmv.if.ua/study/student-research-work.htm
http://lib.mdpu.org.ua/e-book/matstatistika/lection1_1.html
http://osvita.ua/vnz/reports/sociology/12308
http://readbookz.com/book/195/7421.html
http://ser-pavlion.narod.ru/K2/Statistika/stat3.htm
http://www.info-library.com.ua/books-text-8409.html
http://www.ippo.org.ua/


V. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА КАРТА ДИСЦИПЛІНИ  «Логіка» 

Разом: 3 кредити; 90 год., з них 26 год. – лекції, 26 год. – семінарські/практичні заняття, 38 год. – самостійна робота  
Кількість балів 

за семестр 
156 балів 

Модулі Змістовий модуль І Змістовий модуль II 

Назва модуля Логіка як наука  (76) Оперування судженнями  й умовиводами в основних законах логіки.  (80) 

Лекції 1 (1 бал) 2 (1 бали) 3 (1 бали) 4 (1 

бали) 

5 (1 бали) 6 (1 бали) 7 (1 бали) 8-9 (2 бал) 

 

10 (2 бал) 11 (1 бал) 12 (1 бал) 13 (1 бал) 

Теми 

лекцій 

Вступна. 

Предмет 

логіки 
 

Історія 

розвитку 

логіки як 

науки 

Значення 

логіки. 

Функції 

логіки.  

Логічна 

характеристика 

форм мислення 

Логічна 

характерис

тика 

«поняття» 

 

Поняття як 

абстрактна 

форма 
мислення  

Судження як 

абстрактна 

форма 
мислення 

Структура і 

основні види 

простих 
суджень 

Умовиводи як 

абстрактна 

форма 
мислення.  

Дедуктивні 

умовиводи. 

Закони логіки. 

 

Доведення і 

спростування 

в логіці. 

Семінарські 

заняття 

1 (5 балів) 2  (5 балів) 3 (15 балів) 4 (5 

балів) 

5 (5 балів) 6 (5 балів) 7-8 (10 балів) 

 

9-10 (10 балів) 11-12 (10 балів) 13 (5 балів) 

Теми  
семінарських  

занять 

Науково-
методологіч

ні основи 

логіки як 

науки 

Історія 
розвитку 

логіки 

 

Соціальне 
призначення 

логіки. 

Функції 
логіки. 

Чуттєві форми 
відображення 

дійсності  

Логічна характеристика 
понять  

Загальна 
характери

стика 

суджень 

Основні 
види 

простих 

суджень 

.Структура та 
типи 

умовиводів. 

 

Дедуктивні 
умовиводи. 

Закони 
логіки. 

Доведенн
я і 

спростув

ання в 
логіці. 

 Основні види 
логічних 

помилок 

Самостійна 
робота 

1 ( 7 балів)   
 

2  (7 балів)   
 

3 (7 балів) 
 

4 (7 балів)   
 

Поточний 

контроль 

модульна контрольна робота №1 

(25  балів) 

модульна контрольна робота №2 

 (25 балів) 
 

 ІНДЗ - 

Підсумковий 

контроль 
Розрахунковий коефіцієнт: 1,56 

 

 


